Приоритетна област 1: Защита на околната среда, включително градската
среда, посредством намаляване на замърсяването и насърчаване използването на
възобновяема енергия
№
1

Регистрац
ионен №
2

Бенефициент

Проектно предложение

3

4
Одобрен списък

1

2

3

4

5

6

BG0030

Община Бургас

Мобилна лаборатория за интегрирано
управление и мониторинг на качеството
на въздуха в Бургас

BG0031

Институт по гората
към БАН

Състоянието и перспективите на
елементите от екосистемата Castanea
sativa в планина Беласица

BG0033

Дирекция
"Национален парк
"Пирин"

Устойчиво управление на горите и
опазване на околната среда чрез
създаването на система за
противопожарна защита и
информационен център в "Национален
парк "Пирин"

BG0034

Опазване на биоразнообразието на
Институт по ботаника
глациалните реликтни растения в
към БАН
България
Изграждане на канализационна система
със станция за модуларно третиране на
отпадъчни води в селата Поповец и
Зимовина, община Стамболово

BG0035

Община Стамболово

BG0036

Проучване и прогнозиране на
Изпълнителна агенция
потенциалното замърсяване на околната
по Околна среда
среда от депата за отпадъци

7

8

9

Подобряване на енергийната
ефективност на МБАЛ "Иван
Скендеров" – Община Гоце Делчев

BG0040

Община Гоце Делчев

BG0052

Развитие на информационна система на
Изпълнителна агенция
Националната система за мониторинг на
по Околна среда
биологичното разнообразие в България

BG0061

Фондация "Българска Сътрудничество за опазване на
фондация биобиоразнообразието и устойчиво местно
разнообразие"
развитие в Странджа планина

Приоритетна област 2: Развитие на човешките ресурси посредством
насърчаване на образованието и обучението; Укрепване на капацитета на
местните власти и техните администрации в сферата на административните и
публични услуги, както и на демократичните процеси, които ги подкрепят
№
1

Регистрац
ионен №
2

1

BG0022

2

BG0023

3

BG0024

4

BG0025

Бенефициент

Проектно предложение

3

4

Основен списък
Укрепване на устойчивото развитие на
територията на Община Белица чрез
Община Белица
развитие и подобряване на кадастъра и
регулационните планове
Разработване и прилагане на
интегриранa общинска географска
Община Ямбол
информационна система –
администрация на Община Ямбол
Община Лясковец

Укрепване на капацитета на Община
Лясковец за модерно, ефикасно и
прозрачно местно самоуправление

Община Русе

Разработване на дигитална карта и
географска информационна база данни
за подземната публичната
инфраструктура на гр. Русе

5

6

7

BG0026

BG0027

BG0028

Български
икономически форум

Укрепване на капацитета на местните
органи на Северозападния район за
планиране на България за привличане на
чуждестранни инвеститори,
институционалната подкрепа за
инвестиции и ИТ решения за
административни услуги

Община Любимец

Създаване и въвеждане на географска
информационна система за Община
Любимец

Община Ябланица

Завършване и оборудване на
административна сграда, за укрепване
на административния капацитет за
предоставяне на социални услуги в
Община Ябланица

„ИТ технологии, предпоставка за
разширяването на Европейското
8
BG0029 Община Антоново
икономическо пространство - Община
Антоново
План „Бъдеще” - Подобряване на
капацитета на човешките ресурси в
9
BG0039 Община Добрич
Община Добрич за по-добро градско
управление, планиране и развитие
Приоритетна област 3: Здравеопазване и грижа за децата
№
Регистрац
Бенефициент
Проектно предложение
ионен №
1
2
3
4
Основен списък

1

2

BG0011

„Слушайте детето” – подобряване на
Национален център по превенцията и достъпа до услуги на
наркомании
деца и подрастващи експериментиращи
и употребяващи наркотични вещества

BG0012

Реконструкция и рехабилитация на
Институт по екология
терапевтичната общност "Феникс" в с.
на мисленето
Бракьовци, Годеч

3

BG0013

Асоциация на
дунавските общини

4

BG0014

Сдружение "Алфа
клуб да оцелееш"

5

BG0015

Община Велико
Търново

6

BG0016

7

BG0017

8

BG0018

Община Пловдив

Нека по-добре да защитим и да се
грижим за здравето на нашите деца,
живеещи по поречието на река Дунав
Превенция на насилието – Създаване на
младежки център „Сигурност„ в гр.
Костинброд
Реконструкция, газификация и
модернизация на детски градини "Райна
Княгиня", "Иванка Ботева", "Мечо Пух"
и детска ясла "Пролет" в Община
Велико Търново
Развитие на креативността, творческите
и социални умения на деца в
предучилищна възраст, посредством
реконструкцията и модернизацията на
открити площи на 12 детски градини на
територията на град Пловдив

Подобряването на качеството на грижи
Община Георги
за деца в дома за деца, лишени от
Дамяново
родителски грижи "Звънче" с. Георги
Дамяново
Модернизация и рехабилитация на
сградите на областен диспансер за
Областен
психиатрични заболявания с отделенияпсиходиспансер - Русе Русе
– проект "Повече помощ"

9

BG0019

Община Берковица

Модернизация и ремонт на Центъра за
детски грижи в Община Берковица място за формиране и развитие на
творчески умения

10

BG0020

Община Габрово

Общност ориентирана към подобряване
на услугите за отглеждане на деца в
Община Габрово

Община Кюстендил

Заедно за децата в риск - модел за
превенция и реинтеграция в Община
Кюстендил

11

BG0021

12

BG0054

Община Челопеч

Укрепване на мерките за грижа за
детето посредством насърчаване и
развитие на извънкласни дейности в
Община Челопеч

Фондация "Защитено Защитено жилище Заедно, с. Гурмазово,
жилище заедно"
Божурище
Приоритетна област 4: Опазване на европейското културно наследство
№
Регистрац
Бенефициент
Проектно предложение
ионен №
1
2
3
4
Основен списък
Областна
Античния стадион на Филипополис 1
BG0041 администрация опазване, рехабилитация и градско
Пловдив
обновяване
Възраждане и запазване на традиционни
Природен парк строителни техники и умения,
2
BG0042
Витоша
използвани в България
Реконструиране на Онбашиевата къща
3
BG0043 Община Карлово
като част от Национален музей „Васил
Левски” в Карлово
Исторически комплекс Магура
4
BG0045 Община Белоградчик
–античност за поколения.
Народна библиотека
Дигитализиране и опазване на
5
BG0046 „Св. Св. Кирил и
писменото богатство на България
Методий”
13

BG0067

6

BG0047

Община Братя
Даскалови

Археологическо проучване на
Тракийско-Римски династически център

7

BG0048

Община Шумен

Реставрация и консервация на
Шуменска крепост - люлка на
цивилизации, живели в България.

BG0050

Фондация "Развитие
на индустриалното,
културно и природно
наследство"

Изследване, консервация и
популяризиране на тракийска крепост
Градище и Ранно византийска базилика,
Гела, Западните Родопи, България

BG0051

Национален музей на
българските
изобразителни
изкуства

София Арсенал – музей за съвременно
изкуство - САМКА

8

9

10

11

Древен Созопол - Манастир Св. Иван
Предтеча - култура през вековете

BG0065

Фондация “Созопол”

BG0068

Реконструиране на училище „Св. Св.
Община Копривщица Кирил и Методий” и превръщането му в
културно-образователен център

